รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑. อนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
๑.๑ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ นายวิจารย์ สิมาฉายา
รองประธานอนุกรรมการร่วม
๑.๓ นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๔ นางสาวสริญญา อติแพทย์
อนุกรรมการ
ผู้อานวยกลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑.๕ นายเสกสรร ศิริกุล
อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑.๖ นายศุภกร ภัทรวิเชียร
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
๑.๗ นางภาวิณี โกษา
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน
๑.๘ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
๑.๙ นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา
อนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
๑.๑๐ ศาสตราจารย์ อานาจ วงค์บัณฑิต
อนุกรรมการ
๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ สุทิน อยู่สุข
อนุกรรมการ
๑.๑๒ รองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
อนุกรรมการ
๑.๑๓ นางสาวลดาวัลย์ คาภา
อนุกรรมการ
๑.๑๔ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรจน์
อนุกรรมการ
๑.๑๕ นายสันติ บุญประคับ
อนุกรรมการ

-๒-

๑.๑๖ นายวิโรจน์ สัมฤทธิ์เปี่ยม
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑.๑๗ นายธงชัย บุณยโชติมา
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑.๑๘ นางสาวเบญจมาส โชติทอง
อนุกรรมการ
ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๑.๑๙ นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อนุกรรมการ
ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย
๑.๒๐ นางชุลีพร บุณยมาลิก
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
รักษาการที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๒๑ นางกานดา ปิยจันทร์
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
ผู้อานวยการสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒๒ นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๒๓ นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. อนุกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๒.๑ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒.๒ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๓ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
๒.๔ ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว
๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
กระทรวงพลังงาน
๓.๑ นางสาววชิราภรณ์ เพชรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย
๓.๒ นายทชากร หอมหวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักนโยบายและแผน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.๓ นางสาวภสสร สวามสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
๓.๔ นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๓.๕ นายคณาธิป รัตนชู
เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมฯ
๓.๖ นางเพ็ญรักษ์ เพ็งสมบัติ
เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมฯ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๗ นางพรรณนิภา สืบสิงห์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
๓.๘ นางสาวจันทร์ทิพย์ นวไชยเสนา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ
๓.๙ – ๓.๑๗ เจ้าหน้าที่จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ และนาเวียนคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีประธานอนุกรรมการ (นายปีติพงศ์
พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ขอเพิ่มเติมเรื่อง ข้อสังเกตในที่ประชุมเกี่ยวกับกรอบการดาเนินงานตามคู่มือ SEA ว่า ควรมี
คาอธิบายไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ว่า คู่มือเป็นเพียงกรอบในการดาเนินงาน ส่วนความเหมาะสมในพื้นที่ แผนงาน
หรือนโยบายในแต่ละเรื่องย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ/นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมู ล ซึ่งหาได้ในแต่ละ
ประเภทหรือช่วงเวลา โดยไม่จาเป็นต้องเหมือนกันในทุกกรณี ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขเพิ่มเติมไว้ในรายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ในหน้า ๑๔ ข้อ ๒.๑
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๑. ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ (นางชุ ลี พ ร บุ ณ ยมาลิ ก ) ได้ ร ายงานที่ ป ระชุ ม ว่า เมื่ อ วัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประธานคณะทางานพัฒ นาการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (รศ. สุทิน อยู่สุข) ได้มีการ
หารือร่วมกับ รองประธานคณะทางานฯ (นายสันติ บุญประคับ) นางสาวลดาวัลย์ คาภา และฝ่ายเลขานุการ
ร่วม (สศช. และ สผ.) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์และ (ร่าง) แนวทาง (Guideline) SEA ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้ดาเนินการปรับปรุง สรุปได้ดังนี้
๑.๑ การปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอต่อการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๑.๑.๑ ปรับปรุงคานิยามของ SEA ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เป็น “กระบวนการที่เป็นระบบ
เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในการก าหนดนโยบาย แผน หรื อ แผนงาน โดยค านึ ง ถึ งปั จ จั ย ทางด้ า น
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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๑.๑.๒ ปรับปรุงและเพิ่มเติม แผน/แผนงานที่ควรทา SEA ดังนี้
๑) รายสาขา ปรับจาก “แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและปิโตรเลียม” เป็น แผนพัฒนา
พลังงาน และ แผนพัฒนาปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่
๒) เชิ ง พื้ น ที่ ปรั บ จาก “แผนพั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรม” เป็ น แผนพั ฒ นานิ ค ม
อุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
๓) แผนหรือแผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ปรับจาก “แผนหรือแผนงาน หรือ
โครงการขนาดใหญ่” เป็น แผนหรือแผนงาน รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือโครงการขนาดใหญ่
๑.๑.๓ ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ทาการศึกษา SEA โดยเพิ่มเติมว่า ในระยะต่อไป ศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง สามารถเพิ่มการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นสาขาย่อยใน
สาขาสิ่งแวดล้อมได้เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ทาการศึกษา SEA
๑.๑.๔ ปรับปรุงหน่วยงานรับผิดชอบจัดทาและพิจารณา SEA ดังนี้
๑) เมื่ อ หน่ ว ยงานเจ้ าของแผน/แผนงาน ได้ จั ด ท าแผนหรือ แผนงานพร้ อ มท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ ให้นาเสนอคณะกรรมการระดับนโยบาย และคณะรัฐมนตรี
โดยแบ่งออกเป็น ๓ กรณี
(๑) กรณีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อประกอบการจัดทาแผนหรือ
แผนงาน ซึ่งมีคณะกรรมการระดับนโยบายรับผิดชอบโดยตรงอยู่ แล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการระดับนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนหรือแผนงาน แล้วจึงเสนอให้
คณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาแผนงานหรือโครงการในพื้นที่
หรือในสาขาดังกล่าว
(๒) กรณี การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ซึ่งมีคณะกรรมการ
ระดั บ นโยบายเชิงพื้ น ที่รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงอยู่ แล้ ว ให้ เสนอต่ อคณะกรรมการระดับ นโยบายเชิ งพื้ น ที่ เพื่ อ
พิจารณาให้ ความเห็ น ชอบหรืออนุ มัติแผนหรือแผนงาน แล้ วจึงเสนอให้ คณะรัฐมนตรีทราบหรือพิ จารณา
แล้วแต่กรณี
(๓) กรณีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่หรือรายสาขา ซึ่งไม่มี
คณะกรรมการระดับ นโยบายรายสาขาหรือเชิงพื้นที่รับผิ ดชอบโดยตรง ให้ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี
๒) การติดตามประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
(๑) การติดตามประเมินผลแผนหรือแผนงานและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนหรือแผนงาน ซึ่งได้จัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เพื่อทาหน้าที่ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนหรือแผนงาน โดยต้องประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงาน ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานนั้น ๆ รวมทั้งตั้ง
งบประมาณและจัดบุคลากรเพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับ
นโยบายที่รับผิดชอบแผน/แผนงาน นั้นทราบ
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(๒) การติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นาระบบการประเมิ น สิ่ งแวดล้ อ มระดั บ
ยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่จัดตั้ง
โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้ทาการติดตามประเมินผลการจัดทาและการดาเนินงานตาม
การประเมิน สิ่ งแวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ในภาพรวม เพื่ อ เป็ น ข้อ มูล ส าหรับ การพั ฒ นาระบบ SEA ของ
ประเทศ และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๒ การปรั บ ปรุ ง (ร่ า ง) ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น สิ่ งแวดล้ อ มระดั บ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ... สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑ บทนา
๑) ปรับเพิ่มเติ มเกริ่น นา ดังนี้ “โดยที่เป็นการสมควรให้นาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์มาเป็ นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนหรือแผนงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ .. เมื่อวันที่ .. เห็นชอบกับข้อเสนอการ
จัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์”
๒) ปรับปรุงคานิยาม SEA ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทา SEA
๑.๒.๒ หมวด ๑ การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๑) ปรั บ ปรุ งองค์ ป ระกอบของคณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาระบบการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเพิ่มเติมรายชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) เพิ่ ม เติ ม คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในคณะอนุ ก รรมการ
ขั บ เคลื่ อ นฯ ดั งนี้ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นการประเมิ น สิ่ งแวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานที่ต้องทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้
๓) ปรั บ ป รุ ง และเพิ่ มเติ ม อ าน าจห น้ า ที่ เ รื่ อ งการติ ด ตามป ระเมิ น ผลของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ดังนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายในการด าเนิ น การจั ด ท าการประเมิ น สิ่ งแวดล้ อ มระดั บ
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
(๒) เสนอแนะประเภทของแผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องทาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามระเบียบนี้
(๓) ติดตาม และประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ตลอดจนให้ ค าแนะน าหรื อข้ อเสนอแนะ เพื่ อแก้ไขปั ญ หาอุ ป สรรคในการดาเนิ น งานและรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
๔) เพิ่มเติมบทบาทของ สศช. ในการติดตามประเมิน ผล SEA โดยให้ สศช. รวบรวม
ผลการติดตามประเมินผลการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนหรือแผนงานของแต่ละ
หน่วยงาน เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒ นาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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๑.๒.๓ หมวด ๒ การจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๑) ปรั บ ปรุ งประเภทของแผนหรื อแผนงานที่ ต้องท า SEA ให้ ส อดคล้ องกับ (ร่าง)
ข้อเสนอการจัดทา SEA
๒) เพิ่มเติม การกาหนดหรือปรับปรุงประเภทของแผน แผนงาน หรือโครงการขนาด
ใหญ่ ซึ่งต้ องทา SEA นอกเหนื อจากที่ กาหนดไว้ ให้ เป็ น ไปตามที่ค ณะกรรมการเพื่ อการพั ฒ นาที่ยั่งยื น
กาหนด
๓) เพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้ทาการศึกษา SEA โดยหน่วยงานหรือที่ปรึกษาที่จะเป็นผู้
ศึกษาและจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานของรัฐ ต้องประกอบด้วยคณะผู้
ศึกษาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีผ ลงานหรือประสบการณ์ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานนั้นๆ โดยให้หน่วยงานของ
รัฐกาหนดคุณสมบัติดังกล่าวของที่ปรึกษาไว้ในการกาหนดขอบเขตของงานด้วย
๔) เพิ่ มเติ ม กรณี มีปัญ หาเกี่ยวกับการดาเนิน งาน โดย หั วหน้าหน่วยงานของรัฐ มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนให้เกิดการดาเนินการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตาม
ระเบียบนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงาน ให้รายงานไปยังสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอคณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ หรือคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ต่อไป
๑.๒.๔ หมวด ๓ การพิจารณาและกากับการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ปรับปรุงแนวทางการพิจารณา SEA โดยคณะรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทา SEA
๑.๒.๕ หมวด ๔ การติดตามประเมินผลการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ปรับปรุงแนวทางการติดตามประเมินผลให้มีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้
๑) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามแผน
หรือแผนงาน ซึ่งได้จัดทาการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อทาหน้าที่ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนหรือแผนงาน โดยต้องประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงาน ผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สัง คม สิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานนั้น ๆ รวมทั้งตั้งงบประมาณและจัดบุคลากรเพื่อติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับนโยบายที่รับผิดชอบแผนหรือแผนงาน นั้นทราบ
๒) ผลการติดตามประเมินผล ให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒ นา
ระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ ยุทธศาสตร์ที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ และเสนอต่อ กพย. และ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
๒. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ
(ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแล้ว ดังนี้
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๒.๑ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๒.๑.๑ ควรพิจารณารวมรายละเอียดหลักการและเหตุผลในการพิจารณากาหนดประเภทของ
แผน/แผนงาน ที่ควรดาเนินการจัดทา SEA ข้อ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒ ไว้ในข้อเดียวกัน เนื่องจากเป็นเรื่องที่
กล่าวถึงการจัดทา SEA ในระยะเริ่มแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เหมือนกัน แล้วจึงกล่าวถึงในประเด็นของ
การทางานในระยะถัดไป
๒.๑.๒ ควรปรั บ ปรุ ง การแบ่ ง แผน/แผนงานที่ ค วรท า SEA ใหม่ โดยในรายสาขา ให้
ประกอบด้วย แผนด้านคมนาคม แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม และแผนพัฒนาทรัพยากรแร่ เพื่อความ
เหมาะสมในการบริหารจัดการภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และแก้ไข การพัฒ นา
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๒.๑.๓ หน่วยงานรับผิดชอบจัดทาและพิจารณา SEA
๑) ควรระบุผู้รับผิดชอบจัดทา SEA ให้ชัดเจน กรณีมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาแผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ตามที่กาหนดไว้
๒) ควรแก้ไขรายละเอียดเรื่องขั้นตอนการนาเสนอ SEA ให้ คณะรัฐมนตรีทราบหรือ
พิจารณาให้ชัดเจน โดยควรแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ ๑) กรณีที่มีคณะกรรมการระดับนโยบาย รายสาขา
หรือระดับ พื้น ที่รับ ผิดชอบและมีอานาจพิจารณาอนุมัติ โดยตรง ให้ เสนอแผน/แผนงานที่ได้จัดทา SEA ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ และ ๒) กรณีไม่มีคณะกรรมการที่มีอานาจอนุมัติเรื่องดังกล่าว ให้เสนอแผน/แผนงาน
ที่ได้จัดทา SEA ต่อ กพย. เพื่อพิจารณา ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบหรือพิจารณา (แล้วแต่กรณี)
๒.๑.๔ ควรปรับ ปรุงรายละเอียดในกลไกเชิงสถาบัน ที่รองรับการดาเนิน งานของ SEA ให้ มี
ความชั ด เจน ระหว่ า ง ผู้ จั ด ท า SEA (หน่ ว ยงานเจ้ า ของแผน/แผนงาน) และผู้ พิ จ ารณา/อนุ มั ติ SEA
(คณะกรรมการระดับนโยบายต่างๆ/ คณะรัฐมนตรี ) ตลอดจน ปรับผังกลไกขับเคลื่อน ให้มีความชัดเจนและ
ทาความเข้าใจได้ง่าย
๒.๒ (ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์
พ.ศ. ....
๒.๒.๑ ควรปรับปรุงคานิยาม คาว่า “หน่วยงานของรัฐ” และ “คณะกรรมการระดับนโยบาย”
ให้มีความชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น ดังนี้
๑) “หน่ วยงานของรัฐ ” หมายถึง ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้จัดทาแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องจัดทาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้
๒) “คณะกรรมการระดับนโยบาย”หมายถึง คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐที่มี
อานาจอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ที่กาหนดตามระเบียบนี้ หรือ
คณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๒ ควรเพิ่ ม ปลั ด กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ หรื อ ผู้ แ ทน ใน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อให้ครอบคลุมในมิติ
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ทางสังคมด้วย และเพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ในเรื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใด
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๒.๓ ในการกาหนดประเภทของแผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ไว้ใน (ร่าง) ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ข้อ ๗ ควรจะต้องมีการระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทา
SEA ในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาอานาจหน้าที่ในการพิจารณา SEA ของหน่วยงานนั้นๆ เพิ่มเติมด้วย
นอกจากนั้น ควรพิจารณาเพิ่มเติมแผน/แผนงานที่ไม่ต้องจัดทา SEA ได้แก่ แผน/แผนงานที่จัดทาเพื่อความ
มั่น คงของประเทศในด้ านการทหารเพื่อการป้ องกันประเทศและแผนฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปั ญ หาเร่งด่วนเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ ตามที่ปรากฎอยู่ใน (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทา SEA
๒.๒.๔ ควรพิจารณาความเหมาะสมของการออก ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทา
SEA ที่ มี ค ณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาระบบการประเมิ น สิ่ งแวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น
ผู้ ด าเนิ น การ ภายใต้ ค ณะกรรมการเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่งยื น ซึ่ งปั จ จุ บั น ด าเนิ น การภายใต้ ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ควรหารือความ
เป็นไปได้ในการเพิ่มประเด็น SEA ไว้ใน ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ดังกล่าว
๒.๓ ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคาว่า “แผนหรือแผนงาน ในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือ
โครงการขนาดใหญ่ ” ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมตลอดทั้งใน (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ (ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
ระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ พ .ศ. ....
๓. มติที่ประชุม
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเวียนให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ (ร่าง) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ (นางชุลีพร บุณยมาลิก) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการได้ปรับปรุงเพิ่มเติม (ร่าง)
แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
๑.๑ เพิ่มเติมคาน า โดยมีรายละเอียดเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดทาแนวทาง SEA รวมทั้งระบุให้
ชัดเจนว่า แนวทาง SEA นี้ เป็ น เพีย งกรอบการดาเนินงาน SEA ตามหลั กการพื้นฐานโดยทั่วไป การนาไป
ประยุกต์ใช้จริงขึ้นอยู่กับบริบทของนโยบาย แผน และแผนงาน ที่ทาการประเมินนั้น ๆ
๑.๒ ปรับปรุงคานิยามของ SEA ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทา SEA
โดยชี้ ให้ เห็ น ว่ า การจั ด ท า SEA จะได้ ม าซึ่ ง ข้ อ เสนอทางเลื อ กที่ เหมาะสม ที่ จ ะสามารถใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจกาหนด ทั้งนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่งสรุปคานิยาม ได้ว่า “SEA เป็นกระบวนการที่
เป็นระบบเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยคานึงถึงปัจจัยทางด้าน
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สิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑.๓ ย้ายตารางตัวชี้วัดเฉพาะที่ได้จากการทบทวนกรณีศึกษาของต่างประเทศ มาไว้ภาคผนวกที่ ๒
๑.๔ เพิ่มเติมบทอภิธานศัพท์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคาศัพท์เฉพาะทางวิชาการ เช่น การมี
ส่ ว นร่ ว ม (Participation) ทางเลื อ ก (Alternative) ผลกระทบข้ า มเขตแดน (Transboundary impact)
เป็นต้น
๒. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ
(ร่าง) แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้
๒.๑ ผู้แทน TDRI (นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) เห็ นว่า ในแนวทาง SEA ควรมีการระบุถึงแนว
ทางการวิเคราะห์ผลกระทบสะสม ซึ่งเป็นจุดเด่นสาคัญของการนา SEA มาใช้ในการประเมินแผน/แผนงานด้วย
ทั้งนี้ ประธานคณะทางานพัฒนาการจัดทา SEA และคณะทางานจัดทาแนวทาง SEA (รองศาสตราจารย์ สุทิน
อยู่สุ ข) ชี้แจงว่า ในกระบวนการประเมิน ทางเลือกของ SEA เพื่อให้ ได้มาซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดนั้น จะมีการ
พิจารณาผลกระทบทั้งหมดของแผน/แผนงาน ซึ่งรวมถึงผลกระทบสะสมไว้ด้วยแล้ว
๒.๒ ควรปรับ รูปแบบการเขียนเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ (Cost-Benefit
Analysis: CBA) ในหน้า ๕๔ โดย ๑) ควรนิยาม CBA ตามคานิยามที่เป็นมาตรฐาน และ ๒) ควรระบุเพิ่มเติม
ว่า ในการประเมินผลกระทบด้วยเครื่องมือ CBA นั้น สามารถเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ได้ทั้งที่เป็น
รูปของตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งกรณีที่ไม่เป็นตัวเงิน ควรคานึงถึงวิธีดังต่อไปนี้ (๑) การประเมินมูลค่าด้วย
วิธีทางตรง และ (๒) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีทางอ้อม หรือปรับให้เหลือแต่หัวข้อ ไม่ต้องมีรายละเอียดของ
เครื่องมือและเทคนิคแต่ละประเภท
๓. มติที่ประชุม
มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารปรั บ ปรุ ง (ร่ า ง) แนวทาง (Guideline) การประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ
ยุทธศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเวียนให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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